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B9-0438/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman 
hyökkäyssodan kiihtymisestä
(2022/2851(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Ukrainasta ja Venäjästä,

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

– ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen,

– ottaa huomioon Haagin yleissopimukset,

– ottaa huomioon Geneven yleissopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat,

– ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

– ottaa huomioon 30. toukokuuta 2022 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät 
Ukrainasta,

– ottaa huomioon Ukrainan parlamentin ihmisoikeusvaltuutetun raportit,

– ottaa huomioon korkean edustajan Euroopan unionin puolesta 28. syyskuuta 2022 
antaman julkilausuman,

– ottaa huomioon korkean edustajan Euroopan unionin puolesta 29. syyskuuta 2022 
antaman julkilausuman Venäjän Donetskissa, Hersonissa, Luhanskissa ja Zaporižžjassa 
järjestämistä laittomista valekansanäänestyksistä,

– ottaa huomioon puheenjohtaja von der Leyenin 29. syyskuuta 2022 antaman 
lehdistötiedotteen uudesta Venäjään kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden 
paketista,

– ottaa huomioon korkean edustajan Euroopan unionin puolesta 22. syyskuuta 2022 
antaman julkilausuman Venäjän Ukrainaa vastaan käymästä hyökkäyssodasta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Venäjän federaatio käynnisti 24. helmikuuta 2022 ilman edeltävää 
provokaatiota perusteettoman ja laittoman hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan; ottaa 
huomioon, että Venäjä kiihdyttää Ukrainassa käymäänsä sotaa; toteaa, että Venäjän 
diktaattori Vladimir Putin on uhkaillut Ukrainaa tukevia maita, myös EU:n 
jäsenvaltioita;

B. ottaa huomioon, että Venäjä järjesti 23.–27. syyskuuta 2022 valekansanäänestyksiä 
miehitettyjen Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueiden liittämisestä 
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Venäjään; ottaa huomioon, että yksikään näistä neljästä alueesta ei ole kokonaan 
Venäjän hallinnassa; toteaa, että Venäjä ilmoitti näiden alueiden virallisesta liittämisestä 
Venäjään perjantaina 30. syyskuuta;

C. ottaa huomioon, että Vladimir Putin ilmoitti 21. syyskuuta 2022 ”osittaisesta” 
liikekannallepanosta; ottaa huomioon, että tiedotusvälineiden mukaan 
liikekannallepanossa palvelukseen kutsutaan 300 000–1,2 miljoonaa reserviläistä; ottaa 
huomioon, että uusien sotilaiden väitetään saavan koulutusta ennen kuin heidät 
sijoitetaan joukko-osastoihinsa ja lähetetään rintamalle; ottaa huomioon, että joidenkin 
tietojen mukaan värvättyjä uusia sotilaita on lähetetty rintamalle lähes saman tien; ottaa 
huomioon, että saatujen tietojen mukaan lähes 300 000 Venäjän kansalaista on päättänyt 
paeta maasta välttääkseen kutsunnat;

D. ottaa huomioon, että Venäjän joukot miehittävät edelleen Zaporižžjan ydinvoimalaa; 
ottaa huomioon, että Venäjän joukot sieppasivat 30. syyskuuta Zaporižžjan 
ydinvoimalan johtajan Ihor Murašovin; toteaa, että Zaporižžjan ydinvoimala on 
Euroopan suurin ydinvoimalaitos ja että sen viimeinen reaktori suljettiin syyskuun 
alussa voimalassa ja sen ympäristössä käytyjen taistelujen vuoksi;

E. ottaa huomioon, että Vladimir Putin varoitti televisioidussa puheessaan 21. syyskuuta, 
että jos Venäjän alueellista koskemattomuutta uhataan, ”käytämme varmasti kaikkia 
käytettävissä olevia keinoja suojellaksemme Venäjää ja kansaamme. Tämä ei ole 
bluffia”; ottaa huomioon, että sanat ”kaikkia käytettävissä olevia keinoja” ovat huonosti 
peiteltyä kiristystä ydinaseilla;

F. ottaa huomioon, että maanantaina 26. syyskuuta ja tiistaina 27. syyskuuta Nord 
Stream 1- ja Nord Stream 2 -kaasuputkissa havaittiin voimakas paineenlasku 
vedenalaisten räjähdysten aiheuttamien vuotojen vuoksi; toteaa, että on esitetty yhä 
enemmän spekulaatioita siitä, että syynä oli Venäjän sabotaasi;

G. ottaa huomioon, että Venäjä on sodan alusta lähtien syyllistynyt laajamittaisiin ja 
vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin; ottaa huomioon, että siitä lähtien, kun Venäjä aloitti 
täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan, se on syyllistynyt sotarikoksiin, muun muassa 
siviilien ja sotavankien joukkomurhiin, kidutukseen, seksuaaliseen väkivaltaan, 
tahdonvastaisiin katoamisiin, pakkosiirtoihin, ryöstelyyn sekä evakuoinnin ja 
humanitaaristen saattueiden estämiseen, jotka kaikki on kielletty kansainvälisessä 
oikeudessa ja joista on nostettava syytteitä;

H. ottaa huomioon, että presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti 30. syyskuuta, että 
Ukraina oli virallisesti tehnyt hakemuksen Pohjois-Atlantin liittoon (Nato) liittymisestä 
nopeutetussa menettelyssä;

1. palauttaa mieliin, että Euroopan unioni on tukenut vankkumatta Ukrainaa ja sen 
itsemääräämisoikeutta, itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta kansainvälisesti 
tunnustettujen rajojen sisällä; tuomitsee mitä jyrkimmin Venäjän ilman edeltävää 
provokaatiota aloittaman perusteettoman ja laittoman hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan; 
muistuttaa, että Venäjä on sodasta yksin vastuussa ja että sen on välittömästi lopetettava 
sota ja vedettävä kaikki omat joukkonsa ja sijaisjoukkonsa pois kaikilta kansainvälisesti 
tunnustetuilta Ukrainan alueilta;
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2. antaa ukrainalaisille tunnustusta heidän suuresta rohkeudestaan, kun he tekevät valtavia 
uhrauksia puolustaakseen maataan ja eurooppalaisia arvoja, kuten vapautta, ihmisarvoa 
ja demokratiaa; muistuttaa Ukrainan legitiimistä oikeudesta puolustautua Venäjän 
hyökkäystä vastaan, saada koko alueensa jälleen hallintaansa ja vapauttaa miehitetyt 
alueet, jotka sijaitsevat sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä;

3. kehottaa jäsenvaltioita ja muita Ukrainaa tukevia maita lisäämään merkittävästi 
sotilaallista apuaan ja erityisesti hyökkäysaseiden toimituksia, mikä antaisi Ukrainalle 
mahdollisuuden voittaa sota Venäjää vastaan; kehottaa perustamaan Ukrainalle 
toimitettavaa laajamittaista sotilaallista apua varten lend-lease-välineen, jonka puitteissa 
toimitettaisiin saman verran sotilaskalustoa kuin Yhdysvallat; kehottaa varsinkin 
epäröiviä jäsenvaltioita, muun muassa Saksaa, toimittamaan niille kohtuudella kuuluvan 
osuuden sotilaallisesta avusta, jota tarvitaan sodan keston lyhentämiseksi; muistuttaa, 
että Ukrainaa tukevien epäröinti vain pitkittää sotaa ja maksaa viattomien ukrainalaisten 
hengen; kehottaa Ranskan ja Saksan johtajia osoittamaan johtajuutta ja luomaan 
yhteishenkeä jäsenvaltioiden kesken, jotta Ukrainaa voidaan tukea täysipainoisesti ja 
ehdoitta Venäjää vastaan;

4. kehottaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa Charles Micheliä ottamaan johdon 
käsiinsä Leopard-panssarivaunuja koskevassa aloitteessa ja koordinoimaan 
jäsenvaltioiden toimia, jotta Leopard-panssarivaunuja voidaan toimittaa Ukrainaan 
nopeasti ja yhdessä ja voidaan aloittaa välittömästi ukrainalaissotilaiden kouluttaminen 
niiden käyttöön; ehdottaa, että Leopard-panssarivaunujaan Ukrainan käyttöön antaville 
jäsenvaltioille voitaisiin maksaa korvaus Euroopan rauhanrahastosta;

5. tuomitsee yksiselitteisesti laittomina ja perusteettomina valekansanäänestykset, jotka 
järjestettiin aseella uhaten Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporižžjan osittain 
miehitettyjen alueiden liittämiseksi Venäjään; muistuttaa, että kansanäänestykset 
pidettiin YK:n peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden vastaisesti; torjuu 
kansanäänestysten väärennetyt tulokset ja niitä seuranneen näiden alueiden liittämisen 
Venäjään eikä tunnusta kumpaakaan; pitää tuloksia mitättöminä; katsoo, että näiden 
alueiden liittäminen merkitsee vaarallista ja vastuutonta eskalaatiota ja rikkoo räikeästi 
kansainvälisiä normeja, joilla taataan kansainvälinen rauha, turvallisuus, alueellinen 
koskemattomuus ja kaikkien valtioiden itsemääräämisoikeus;

6. katsoo, että Venäjän julistama ”osittainen” liikekannallepano on seurausta Venäjän 
huomattavista sotilaallisista takaiskuista rintamalla ja erityisesti Ukrainan 
vastahyökkäyksestä syyskuussa Harkovan alueella; ilmaisee huolensa siitä, että 
liikekannallepano kiihdyttää ja pitkittää sotaa entisestään;

7. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita käsittelemään asianmukaisesti Venäjän 
liikekannallepanoa pakenevien tai Venäjän asevoimista loikanneiden henkilöiden 
tekemät poliittista turvapaikkaa koskevat hakemukset soveltaen perusteellista 
turvallisuustutkinta- ja valvontamenettelyä, jolla varmistetaan, että heidän mahdollinen 
läsnäolonsa EU:ssa on vastaanottavien jäsenvaltioiden turvallisuusetujen mukaista;

8. vaatii venäläisen sotilashenkilöstön välitöntä vetäytymistä Zaporižžjan ydinvoimalasta 
ja sitä ympäröivältä alueelta sekä ydinvoimalan laittomasti pidätetyn johtajan välitöntä 
vapauttamista; kehottaa perustamaan voimalan ympärille demilitarisoidun vyöhykkeen, 
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jota Kansainvälinen atomienergiajärjestö valvoo; muistuttaa, että taistelut voimalan 
ympärillä voivat johtaa suurkatastrofiin, jonka seuraukset olisivat käsittämättömät;

9. toteaa, että Venäjä on viime aikoina uhkaillut Ukrainaa ydinaseilla, ja tuomitsee 
tällaisen uhkailun vastuuttomana ja vaarallisena; varoittaa, että jos Venäjä toteuttaa 
Ukrainaan kohdistuvan ydiniskun, kansainvälinen yhteisö reagoi nopeasti ja 
päättäväisesti ja iskusta on Venäjälle vakavia seurauksia;

10. kehottaa komissiota laatimaan Ukrainaa varten kattavan elvytyspaketin, jossa 
keskitytään maan välittömään, keskipitkän ja pitkän aikavälin hätäapuun, 
jälleenrakentamiseen ja elpymiseen ja joka tukee edelleen talouden kasvun 
vahvistumista sodan päätyttyä; muistuttaa, että EU:n, kansainvälisten rahoituslaitosten 
ja samanmielisten kumppaneiden olisi yhdessä johdettava elvytyspaketin toteuttamista; 
kehottaa jälleen esittämään asianmukaisen oikeusperustan, jonka nojalla Venäjän 
keskuspankin jäädytettyjä varoja ja venäläisten oligarkkien varoja voidaan käyttää 
Ukrainan jälleenrakentamisen rahoittamiseen; kehottaa tukemaan elpymispakettia 
tarvittavalla EU:n budjettikapasiteetilla;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita aloittamaan pohdinnat siitä, miten Venäjän kanssa 
voidaan tulevaisuudessa tehdä yhteistyötä ja auttaa sitä onnistuneessa siirtymisessä 
diktatuurista demokratiaan; katsoo, että ensimmäinen askel olisi, että EU:n toimielimet 
ryhtyisivät viralliseen vuoropuheluun Venäjän demokraattisten johtajien ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa ja olisivat keskeisessä asemassa laadittaessa 
demokraattista Venäjää koskevaa kattavaa toimintasuunnitelmaa ja pyrittäessä saamaan 
sille tukea;

12. muistuttaa, että Nord Stream -putkien vedenalaiset räjähdykset tapahtuivat, kun 
Norjasta Tanskan kautta Puolaan kulkeva uusi Itämeren putki otettiin käyttöön; katsoo, 
että Nord Stream -putkien vedenalaiset räjähdykset eivät ole sattuma, ja toteaa, että on 
esitetty yhä enemmän spekulaatioita siitä, että kyseessä oli koordinoitu ja tietoinen teko; 
katsoo, että Nord Stream -putkien räjähdykset osoittavat täysin kiistattomasti, miten 
vaarallista oli lisätä riippuvuutta Venäjältä tuotavista fossiilisista polttoaineista ja että 
energian käyttäminen aseena on viety uudelle tasolle; kehottaa jäsenvaltioita 
tehostamaan ja pitämään ensisijaisena Euroopan kriittisen vedenalaisen infrastruktuurin 
suojelua ja parantamaan sen kykyä kestää ulkopuolelta tulevia hyökkäyksiä; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan tutkimuksen, jotta saadaan täydellinen selvyys siitä, kuka 
tämän teon teki ja miksi;

13. kehottaa perustamaan Ukrainaan kohdistuvaa hyökkäysrikosta käsittelevän tilapäisen 
kansainvälisen tuomioistuimen, jossa asetettaisiin syytteeseen Putin ja kaikki Ukrainan 
sodan suunnittelusta, käynnistämisestä ja käymisestä vastaavat venäläiset siviili- ja 
sotilasvirkamiehet;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan 
neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle, Yhdistyneiden kansakuntien 
ihmisoikeusvaltuutetulle, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetulle, 
Kansainväliselle siirtolaisuusjärjestölle, Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle, 
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Kansainväliselle rikostuomioistuimelle, Ukrainan hallitukselle ja parlamentille sekä 
Venäjän presidentille, hallitukselle ja parlamentille.


